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USMERITVE ZA PRIPRAVO OCENE POTREB ZAŠČITNE OPREME 

ZŠ 
Posredovalci 

potreb 
Vrsta zaščite Opombe ZAŠČITNA OPREMA 

1.  Bolnišnice 

Po protokolu bolnišnic: FFP2/3,očala, ki tesnijo, zaščitni 
plašč / tyvec, nitrilne rokavice 
Pri pregledu v ambulanti, kratkotrajnem stiku 
(razdeljevanje hrane, per os terapije, menjava infuzije,..) 
zadošča maska z vizirjem in predpasnik, preiskovalne 
rokavice. 

 • MASKE FFP2 / FFP3 

• OČALA, KI TESNIJO 

• ZAŠČITNI PLAŠČ 

• TYVEC 

• NITRILNE ROKAVICE 

• KIRURŠKA MASKA NA 
ELASTIKO TIP II 

2.  
Zdravstveni 
dom 

1. Vstopne točke:  FFP3, očala, ki tesnijo, zaščitni plašč / 
tyvec, nitrilne rokavice. 

2. Pri pregledu zadošča maska z vizirjem in predpasnik, 
preiskovalne rokavice. 

Oprema, razen rokavic se ne menjava 
za vsakim bolnikom. Celoten delovni 
čas (8ur) lahko uporabljajo eno 
opremo, če si jo v času odmora 
pravilno slečejo in nato po pravilnem 
postopku oblečejo (sicer vsaj 4 ure en 
zaščitni komplet) 

• MASKE FFP2 / FFP3 

• OČALA, KI TESNIJO 

• ZAŠČITNI PLAŠČ 

• TYVEC 

• NITRILNE ROKAVICE 

• KIRURŠKA MASKA NA 
ELASTIKO TIP II 

3. Ostale ambulante v ZD: 

• ob rednem delu ne potrebujejo posebne dodatne 
zaščitne opreme; 

• če pride bolnik s sumom na novi koronavirus v te 
ambulante in ne v vstopne točke, bolniku  nadenejo  
navadno zaščitno masko; 

• Zdravnik si  za lastno zaščito v takšni situaciji nadane 
kirurško masko IIR z vizirjem ali kirurško masko II in 
zaščitna očala.  

V rednih ambulantah večinoma 
oskrba kroničnih nenalezljivih 
bolnikov. 

• KIRURŠKA MASKA IIR 

• KIRURŠKA MASKA NA 
ELASTIKO TIP II 

• OČALA 

3.  
Nujna 
medicinska 
pomoč 

Ko gre za sum na okužbo:  
FFP2/3, očala, ki tesnijo, zaščitni plašč ali tyvec, nitrilne 
rokavice.   
Za prevoze bolnikov: 
Bolnik dobi masko, reševalec ima masko IIR z vizirjem, v 
primeru lažjih posegov pri bolniku, zaščitni plašč in nitrilne 
rokavice. Reševalec skupaj z osebjem ustanove sprejema 
poskrbi za sprejem pacienta; voznik v to ne sme biti 
vključen. 

 • MASKE FFP2 / FFP3 

• OČALA, KI TESNIJO 

• ZAŠČITNI PLAŠČ 

• TYVEC 

• NITRILNE ROKAVICE 

• KIRURŠKA MASKA NA 
ELASTIKO TIP II 
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V primeru kritičnega posega pri bolniku (intubacija, 
inhalacije…) mora reševalec uporabiti  FFP3, očala, ki 
tesnijo, zaščitni plašč ali tyvec, nitrilne rokavice. 
Voznik, ki ni v kontaktu z bolnikom (ločen bolniški prostor) 
ne potrebuje posebne zaščite. Za čiščenje/razkuževanje 
vozila poskrbi reševalna postaja. 

4.  Zobozdravstvo 

FFP2/3, vizir (če vizirja ni, očala, ki tesnijo), zaščitni plašč, 
nitrilne rokavice. 

Za vstopne točke, kjer se izvajajo 
nujne zobozdravstvene storitve. 

• MASKA FFP2 / FFP3 

• VIZIR ALI OČALA, KI 
TESNIJO 

• ZAŠČITNI PLAŠČ 

• NITRILNE ROKAVICE 

5.  
Zasebne 
zdravstvene 
ambulante 

 Enako, kot vse ambulante  v javnih zavodih.  • KIRURŠKA MASKA IIR Z 
VIZIRJEM 

• KIRURŠKA MASKA IIR IN 
ZAŠČITNA OČALA 

• KIRURŠKA MASKA NA 
ELASTIKO TIP II 

• NITRILNE ROKAVICE 

6.  
Domovi 
starejših 
občanov 

1. Če ni pozitivnih primerov v domu: 
      Vsi zaposleni naj imajo kirurško masko IIR,  

rokavice, vodoodporen predpasnik z rokavi ali plašč. 
 
2. Če so pozitivni primeri v domu, se jih kohortno izolira in 

tisti, ki jih negujejo, naj uporabljajo isto opremo, kot je 
predvidena za bolnišnice.  

 • KIRURŠKA MASKA tip IIR 

• KIRURŠKA MASKA NA 
ELASTIKO tip II 

• MASKA ZAŠČITNA tip 
FFP2/FFP3 

• OČALA ZAŠČITNA, KI 
TESNIJO 

• ZAŠČITNI PLAŠČ ALI TYVEC 

• ROKAVICE NITRILNE  

7.  
Taksi podjetja 
(prevozi oseb) 

Pogosto brisanje volana z razkužilom in po potrebi 
razkuževanje notranjosti taksija; 
Pogosto umivanje rok; 
Vsakemu potniku pred vstopom v taksi taksist da navadno 
masko, potnik si jo nadene in jo nosi ves čas vožnje. 

 • ZAŠČITNA MASKA  
 

8.  
Pogrebna 
podjetja 

Prevzem pokojnika na domu, potrebna je kompletna 
zaščita, FFP2/3, predpasnik z rokavi / zaščitni plašč, očala, 
rokavice 
 

 • MASKA ZAŠČITNA tip  
FFP2/FFP3 

• OČALA ZAŠČITNA  

• PREDPASNIK Z ROKAVI/ 
ZAŠČITNI PLAŠČ 
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• ROKAVICE ZAŠČITNE -  
NITRILNE 

9.  
Center za 
pomoč na 
domu 

1. Če obiskujejo bolnika, pozitivnega na novi koronavirus: 
*Bolnik naj nosi navadno zaščitno masko; 
*Pri dostavi hrane - ni posebne zaščite; 
*Pri osebno pomoči, negi – maska IIR in poostreni 
higienski ukrepi - umivanje rok. 
2. Pomoč ostalim, ne okuženim osebam - ni posebne 
zaščitne opreme, potrebna pa higiena rok – umivanje. 

 • KIRURŠKA MASKA NA 
ELASTIKO tip II 

• KIRURŠKA MASKA tip IIR 

• ROKAVICE ZAŠČITNE  - 
LATEX 

10.  
Zavetišča za 
brezdomce 

Več dezinfekcijskih sredstev, striktno spoštovanje in 
izvajanje umivanja rok in ne dotikanja obraza z rokami. 

 • DEZINFEKCIJSKA 
SREDSTVA 

11.  
Pralnice perila, 
čistilnice 

Ukrep zaščite z masko z vizirjem (ali navadna maska in 
navadna zaščitna očala) samo na začetku procesa ob 
delitvi umazanega perila. Drugje posebna dodatna 
zaščitna oprema ni potrebna. 

 • MASKA Z VIZIRJEM ALI  
KIRURŠKA MASKA NA 
ELASTIKO tip II 
IN ZAŠČITNA OČALA  

• ROKAVICE ZAŠČITNE -  
NITRILNE 

12.  

Rdeči križ, 
Karitas, 
Podpornica 
idr. nevladne 
organizacije 

1. Splošno: 
*Ob stiku z bolnikom - naj le ta nosi navadno zaščitno 
masko tip IIR; 
* Sicer upoštevanje socialne distance in higiene rok - 
pogosto umivanje / razkuževanje rok. 
 
2. Če obiskujejo bolnika, pozitivnega na novi koronavirus: 
*Bolnik naj nosi navadno zaščitno masko; 
*Pri dostavi hrane - ni posebne zaščite; 
*Pri osebno pomoči, negi – maska IIR in poostreni 
higienski ukrepi -  umivanje / razkuževanje rok. 
3. Pomoč na domu ostalim, ne okuženim osebam- ni 
posebne zaščitne opreme, potrebna pa higiena rok –  
umivanje / razkuževanje; 

 • KIRURŠKA MASKA NA 
ELASTIKO tip II  

• KIRURŠKA MASKA tip IIR 

• ROKAVICE ZAŠČITNE - 
LATEX 

13.  Pekarne 

Ni potrebne posebne zaščitne opreme. 
Delajo naj samo zdrave osebe. Ob delovnem procesu naj 
poskušajo vzdrževati socialno distanco več kot 1,5 m, brez 
združevanja več ljudi na enem mestu v zaprtem prostoru in 
striktno umivanje rok. 
Ob prodaji izdelkov se za prodajalca upošteva princip za 
trgovino. 

 / 
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14.  

Občinska 
uprava 

Brez dodatnih zaščitnih sredstev, osnovni higienski ukrepi 
in vzpostavitev steklenih/plastičnih pregrad na okencih. Če 
to ni možno, se priporoča zaščitna maska IIR z vizirjem ali 
maska IIR in zaščitna očala. 

 • KIRURŠKA MASKA tip IIR 

• OČALA ZAŠČITNA 

15.  

Gasilske enote 
širšega 
pomena 

Gasilska zaščitna oprema in maska FFP2/3  • MASKA ZAŠČITNA tip  
FFP2/FFP3 

 

16.  
Prostovoljne 
gasilske enote 

Gasilska zaščitna oprema in maska IIR  • MASKA ZAŠČITNA tip IIR  
 

17.  

Zbiranje in 
odvoz 
komunalnih 
odpadkov 

Brez dodatne zaščitne opreme. Socialna distanca in 
izvajanje osnovnih higienskih ukrepov vključiti v delovni 
proces 

 / 

18.  
Obdelava in 
odlaganje 
odpadkov 

Na deponijah, kjer ločujejo posamezne odpadke, se 
zaščitijo z obraznimi maskami. 

 

 • MASKA ZAŠČITNA -  
OBRAZNA 

19.  
Občinske javne 
gospodarske 
službe 

Brez dodatne zaščitne opreme. Socialna distanca in 
izvajanje osnovnih higienskih ukrepov vključiti v delovni 
proces 

 / 

20.  
Šole in vrtci Brez dodatne zaščitne opreme.  Socialna distanca in 

izvajanje osnovnih higienskih ukrepov vključiti v delovni 
proces 

 / 

21.  
Lokalne 
novinarske hiše 

Brez dodatne zaščitne opreme.  Socialna distanca in 
izvajanje osnovnih higienskih ukrepov vključiti v delovni 
proces 

 / 

22.  

Trgovine z živili Vzpostaviti socialno distanco med zaposlenimi in kupci in 
striktno spoštovati umivanje rok. 
Če to ni mogoče - npr. blagajne, se delavci zaščitijo s 
kirurško masko IIR in navadnimi plastičnimi očali. Masko 
morajo menjavati na 2 uri, očala se po 8 urnem delovniku 
prebrišejo. 
ROKAVIC DELAVCI NE POTREBUJEJO! 

 • KIRURŠKA MASKA tip IIR 

• OČALA ZAŠČITNA 

23.  
Prostovoljci za 
varstvo otrok 
na domu 

Socialna distanca in izvajanje osnovnih higienskih ukrepov. 
Brez dodatne zaščitne opreme. 

 / 

24.  
Izvajalci 
osebne 
asistence 

1.Če obiskujejo uporabnika asistence (bolnika), 
pozitivnega na novi koronavirus: 
*Bolnik naj nosi navadno zaščitno masko; 

 • KIRURŠKA MASKA NA 
ELASTIKO tip II 
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(koncesionarji 
MDDSZ) 

*Pri dostavi hrane - ni posebne zaščite; 
*Pri osebno pomoči, negi – maska IIR in poostreni 
higienski ukrepi - umivanje rok. 
2. Pomoč uporabnikom asistence (ne okuženim) - ni 
posebne zaščitne opreme, potrebna pa higiena rok – 
umivanje. 

• ROKAVICE ZAŠČITNE - 
LATEX 

25.  

Drugi reševalni 
sestavi, ki so 
vključeni v boj 
proti širjenju 
bolezni (CZ, 
taborniki, 
skavti,…) 

1. Splošno: 
*Ob stiku z bolnikom - naj le ta nosi navadno zaščitno 
masko tip IIR; 
* Sicer upoštevanje socialne distance in higiene rok - 
pogosto umivanje / razkuževanje rok. 
2. Pomoč na domu ostalim, ne okuženim osebam - ni 
posebne zaščitne opreme, potrebna pa higiena rok –  
umivanje / razkuževanje; 

 • KIRURŠKA MASKA NA 
ELASTIKO tip II  

• KIRURŠKA MASKA tip IIR 

• ROKAVICE ZAŠČITNE - 
LATEX 

26.  

Podjetja s 
področja 
predelave 
mesa 

Brez dodatne zaščitne opreme.  Socialna distanca in 
izvajanje osnovnih higienskih ukrepov vključiti v delovni 
proces. 

 / 

27.  
Podjetja – 
mlekarne 

Brez dodatne zaščitne opreme.  Socialna distanca in 
izvajanje osnovnih higienskih ukrepov vključiti v delovni 
proces.  

 / 

28.  Veterina 
Brez dodatne zaščitne opreme.  Socialna distanca in 
izvajanje osnovnih higienskih ukrepov vključiti v delovni 
proces. 

 / 

29.  
Inšpekcijske 
službe 

Brez dodatne zaščitne opreme.  Socialna distanca in 
izvajanje osnovnih higienskih ukrepov vključiti v delovni 
proces. 

 / 

30.  
Nacionalne 
novinarske hiše 

Brez dodatne zaščitne opreme.  Socialna distanca in 
izvajanje osnovnih higienskih ukrepov vključiti v delovni 
proces. 

 / 

31.  
Srednje in 
visoke šole 

Brez dodatne zaščitne opreme.  Socialna distanca in 
izvajanje osnovnih higienskih ukrepov vključiti v delovni 
proces 

 / 

32.  Upravne enote 

Brez dodatnih zaščitnih sredstev, osnovni higienski ukrepi 
in vzpostavitev steklenih/plastičnih pregrad na okencih. Če 
to ni možno, se priporoča obrazna maska IIR z vizirjem ali 
maska IIR in navadna zaščitna očala. 

 • KIRURŠKA MASKA IIR 

• ZAŠČITNA OČALA 

• ALI VIZIR 
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OPOZORILA/PREDLOGI: 

• VSE ZAŠČITNE OZIROMA KIRURŠKE MASKE TIP IIR, TIP II JE TREBA MENJATI NA 2 URI OZIROMA TAKOJ, KO POSTANEJO VLAŽNE ALI 

VIDNO UMAZANE! 

 

• PREDLOG, DA SE PREPOVEDO OBISKI V ZAPORIH! 

 

• NUJNO - PREDSTAVNIKI MEDICINE DELA MORAJO BITI VKLJUČENI V PROCESE IN OCENE ZA POSAMEZNA DELOVNA MESTA V 

POSAMEZNIH STROKAH. POZNAJO SPECIFIKO DELA POSAMEZNIH DELOVNIH MEST IN STROKOVNIH SLUŽB TER SO DOLŽNI 

PODJETJEM SVETOVATI USTREZNE ZAŠČITNE UKREPE IN MORDA REORGANIZACIJE V SKLADU Z OCENO DELOVNIH MEST IN VRSTAMI 

IZPOSTAVLJENOSTI TER TVEGANJ!!! MED TE SODI TUDI USTREZNA ZAŠČITNA OPREMA NA OSNOVI ZGORAJ NAVEDENIH SPLOŠNIH 

PRIPOROČIL. 

Pripravili: NIJZ, MZ, UKC LJ in URSZR 

33.  
Zapori 
(pravosodni 
policisti) 

Ob spoštovanju socialne distance več kot 1,5 metra, 
zaščita ni potrebna.  
Ob stiku z bolno osebo: 
Bolnik si nadene navadno zaščitno masko tip II. 
Policist se zaščiti z rokavicami, masko IIR z vizirjem ali 
masko IIR in zaščitnimi očali ter predpasnik z rokavi / 
tyvec. 
Obvezno upoštevanje osnovnih higienskih ukrepov. 

Predlog odločevalcem, da se obiski v 
zaporih ukinejo! 

• NITRILNE ROKAVICE 

• MASKA IIR Z VIZIRJEM  ALI 

• MASKA IIR  IN  ZAŠČITNA 
OČALA 

• PREPASNIK Z ROKAVI / 
TYVEC 

 

34.  Policija 

Ob vzdrževanju socialne distance dodatna osebna zaščita 
ni potrebna. Ob stiku z vidno bolno osebo, tej osebi policist 
nadene navadno zaščitno masko, sam se opremi z masko 
IIR in navadnimi zaščitnimi očali ter rokavicami. 

 • NAVADNE ZAŠČITNE 
MASKE 

• MASKE IIR 

• ROKAVICE ZAŠČITNE 

• ZAŠČITNA OČALA 

35.  
Slovenska 
vojska 

Ob vzdrževanju socialne distance dodatna osebna zaščita 
ni potrebna. Ob stiku z vidno bolno osebo, tej osebi policist 
nadene navadno zaščitno masko, sam se opremi z masko 
IIR in navadnimi zaščitnimi očali ter rokavicami. 

 • NAVADNE ZAŠČITNE 
MASKE 

• MASKE IIR 

• ROKAVICE ZAŠČITNE 

• ZAŠČITNA OČALA 


